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Uma chuva de gols marcaram as
finais da 3ª edição do Campeonato
por Ordem de Chegada dos Bancá-
rios (3º Campeoche). A competição
teve início no dia 08/09 e foi finali-
zada nesta terça (24/11) no Campo
do Sindicato.

A disputa pela terceira colocação
foi entre as equipes do “Bancários
e Cia” e “Capivaras FC”,que levou
a melhor e venceu por 4 X 3.

Já na disputa pelo título a equi-

Tentativa de golpe

Bancos começam a pa-
gar diferenças

Desemprego alcança
8,9% no 3º trimestreBancários se reúnem com Santander

Sindicato convoca assembleia
para definir Orçamento 2016

O Sindicato realiza nesta quar-
ta-feira (25/11) às 18h, na sede da
entidade, uma Assembleia GeralAssembleia GeralAssembleia GeralAssembleia GeralAssembleia Geral
Ordinária para Apreciação e VOrdinária para Apreciação e VOrdinária para Apreciação e VOrdinária para Apreciação e VOrdinária para Apreciação e Vota-ota-ota-ota-ota-
ção do Orçamento Anual do Sindi-ção do Orçamento Anual do Sindi-ção do Orçamento Anual do Sindi-ção do Orçamento Anual do Sindi-ção do Orçamento Anual do Sindi-
cato para o ano de 2016cato para o ano de 2016cato para o ano de 2016cato para o ano de 2016cato para o ano de 2016.

Para tanto o Presidente do Sin-
dicato, Janes Estigarribia, convoca
todos os trabalhadores do ramo fi-
nanceiro de sua base territorial para
a assembleia que é de caráter ordi-
nário, de periodicidade anual e pre-
vista no Art. 51 do estatuto, com o
objetivo de decidir com base na ar-
recadação e no planejamento da
gestão a forma como será utilizado
o dinheiro da categoria.

Portanto é de suma importância

a participação dos trabalhadores na
referida assembleia que é a ins-
tância de deliberação.
SEXSEXSEXSEXSEXTTTTTA TEM MAIS AA TEM MAIS AA TEM MAIS AA TEM MAIS AA TEM MAIS ASSEMBLEIASSEMBLEIASSEMBLEIASSEMBLEIASSEMBLEIA

O Sindicato também está con-
vocando os bancários para assem-
bleia geral extraordinária que será
realizada nesta sexta-feira (27/11)
às 17:30h em primeira convoca-
ção e às 18h em segunda convoca-
ção, para discutir e deliberar so-
bre a minuta do Acordo Coletivo
de Trabalho Aditivo para a Preven-
ção de Conflitos no Ambiente de
Trabalho 2015/2016, resultante da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) celebrada com a Fenaban na
Campanha Nacional 2015.

Nesta quinta-feira (26/11), acon-
tece o Fórum de Saúde do Santan-
der, em São Paulo. Participam do
encontro, a COE (Comissão de Or-
ganização dos Empregados) e a di-
reção do banco.

Alguns dos principais assuntos a
serem discutidos são referentes ao
Programa Retorno do Bem. A COE
desde o início do ano solicita a
abertura para a participação dos
funcionários e representantes, as-

sim como a entrega de uma cópia
do programa.

Os funcionários também seguem
no enfrentamento à falta de auto-
nomia dos médicos peritos. Há
denúncias em alguns locais do país
de que o médico antes do parecer
tem de entrar em contato com o
banco para declará-lo “inapto”. O
diagnóstico não leva em conside-
ração o histórico médico do bancá-
rio. Um absurdo.

Goleada na final do Campeoche
pe do “A Espera de Um Milagre”
surpreendeu a favorita “Quiosque
Já” e aplicou uma sonora goleada
pelo placar de 6 X 1 e ficando com
o título da competição.

A classificação geral individual
ficou com o atleta André, filho do
bancário aposentado Luis Elivan,
com 49 pontos, o mesmo também
foi o artilheiro da competição com
13 gols. Já o troféu de melhor go-
leiro ficou com Paulão.

CAIXA: Termina hoje o prazo dado pelo MPT
Chega ao fim, hoje, o prazo dado pelo MPT (Ministério Público do

Trabalho) para que a Caixa apresente o cronograma de contratação dos
aprovados no concurso público de 2014. A empresa pode ainda apre-
sentar estudos que dimensionem as admissões a serem feitas até de-
zembro deste ano, como consta no acordo coletivo, ou até junho de
2016, quando se encerra a validade do pleito. O prazo de 20 dias foi
dado em 5 de novembro e até agora o banco não se pronunciou.

Figuras de reputação negativa-
da no Parlamento como Paulinho
da Silva, ou Paulinho da Força Sin-
dical como é conhecido (SD—SP)
e Rodrigo Maia (DEM-RJ) tramam
uma farsa grotesca para salvar
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e de-
por a presidenta Dilma Rousseff.
Por incrível que pareça, propõem
que o presidente da Câmara Fe-
deral deflagre imediatamente o
processo de impeachment e, na
sequência, renuncie ao cargo de
presidente para evitar a cassação.
Eles se comprometem em arran-
jar votos na oposição para apro-
var o golpe e garantir o mandato
do peemedebista.

O desemprego no país alcançou
8,9% no terceiro trimestre (julho,
agosto e setembro) de 2015, in-
formou hoje (24) o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). É a maior taxa da série
iniciada em 2012. No trimestre an-
terior (abril, maio e junho), o in-
dicador estava em 8,3%. Os da-
dos divulgados, que fazem parte
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio Contínua Trimes-
tral (Pnad Contínua), indicam que
a população desocupada no Brasil
chegou a 9 milhões de pessoas.

Os trabalhadores dos bancos co-
meçam a receber as diferenças sa-
lariais e dos vales alimentação, re-
feição e 13ª cesta retroativas a 1º
de setembro, data base da cate-
goria. Os pagamentos referem-se
ao índice de 10% para os salários
e de 14% para essas verbas, con-
quistados após 21 dias de greve.
O primeiro a efetuar os créditos
devidos foi o Santander na quinta
19; Banco do Brasil e Caixa Fede-
ral pagaram sexta 20; o Itaú, dia
27. O Bradesco paga vales e 13ª
cesta no dia 26 e acerta salários
dia 27. No HSBC as diferenças nos
salários ocorrem dia 27 e dos va-
les em 30 de novembro.


